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Triste e chateado, conforme suas próprias palavras, o vice-presidente de Futebol do
Rio Branco, Luís Guilherme Gallo, reconhece que o elenco formado para a Bezinha
de 2022 teve performance abaixo das expectativas, dentro e fora de campo. P. 3
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“NÃO
DEU LIGA”
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DR. ANDRÉ STOLSES

VETERANOS COMEÇA COM GOLEADAS
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Duas goleadas foram registra-
das na rodada de abertura do 
campeonato de minicampo do 
Veteranos (Soredavea), sema-
na passada, no clube de campo, 
ambas no senior. O Joia Calça-
dos atropelou o Dama Bier por 
9 a 1, com destaque para Ju-
nior Bauru, autor de 5 gols. E 
o JRT Hobbies, com 4 gols de 
Dilsinho, aplicou 8 a 4 sobre o 
Ecosu Sucatas. O campeona-
to começou com total de 65 

gols em 11 jogos, média de 5,9. 
Além das duas goleadas, outra 
partida com muitos gols foi Mi-
crogestão Sistemas 5x4 San-
ta Lanches, também no senior. 
A programação de jogos desta 
semana (29 e 30) é a seguinte:
INTERMEDIÁRIA
AMANHÃ
14h30 Ecosu x Linhas São Vito
14h30 JRT Hobbies x MC Pinturas
15h40 Z Sport x Optilar Óptica
16h50 Supermercados 
Pérola x Tec Têxtil
SENIOR
HOJE
19h JRT Hobbies x 
Abrão Marketing
20h15 Microgestão x Ecosu
AMANHÃ
15h30 Bar do Zé Carlos 
x Joia Calçados

16h40 Dama Bier x 
Santana Lanches
MASTER
HOJE
19h Hitscolor x Casa 
do Construtor
20h15 Galmar Ferramentas 
x Help Parafusos
AMANHÃ
15h40 Ecosu x Tabatex
16h50 Posto São Vito 
x Acapulco Imóveis

RIO BRANCO

Z SPORT E GRAN PLUS MANTÊM 100%

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Z Sport e Gran Plus voltaram a 
vencer na categoria senior da 
9ª Copa MagSac Embalagens, 
na sede náutica do Rio Bran-
co, e mantêm o índice de 100% 

de aproveitamento, ocupando 
a liderança. Na segunda roda-
da, esta semana, o Z Sport go-
leou o L&L por 4 a 0, enquanto 
o Gran Plus derrotou o Marcena-
ria Paparotti por 6 a 4. Antes da 
rodada da noite de ontem (28), 
o Casa do Construtor também 
era líder com 100% de aprovei-
tamento - duas vitórias em duas 
rodadas do super senior. Posto 
7, com 4 pontos nos jovens, L&L, 
Alto Brilho e Rio Branco, todos 
também com 4 pontos na in-

termediária, são ponteiros em 
suas categorias. O campeonato 
tem sequência com os seguin-
tes jogos:
JOVENS
AMANHÃ (30)
14h45 NTW Mídia x Peol Ar
14h45 Fogo Nobre x Alumiaço
15h45 MB Celulares x Della Vita
15h45 Viel Seguros x Posto 7
INTERMEDIÁRIA
TERÇA-FEIRA (2)
19h15 Firevel Veículos 
x Salto Grande

19h15 Spazio Beach x Pé de Chumbo
20h30 Rio Branco x Caoshow
SENIOR
QUARTA-FEIRA (3)
19h15 Paparotti x Z Sport
19h15 Depósito SP x Grand Plus
20h30 L&L x Eurocont
SUPER SENIOR
QUINTA-FEIRA (4)
19h15 Posto 7 x Alumiaço
19h15 Estrudena x Amantex
19h15 Microgestão x Vidromania
20h30 Kdecore x Casa 
do Construtor

SUPER MASTER
Na categoria super master, 
sempre com jogos às terças-

-feiras, a segunda rodada, esta 
semana, teve Auto Elétrica Al-
ga 1x1 Mirafer, SP Tur 4x3 Gon-
zaga e Ecosu Sucatas 0x3 Ro-
donaves. Na próxima terça (2) 
haverá Mirafer x Gonzaga e SP 
Tur x Rodonaves, às 19 horas, e 
Alga x Ecosu, às 20h15.

Rodada na sede náutica começa amanhã à tarde

ZARAMELO JR. | O JOGO | 16 DE JULHO DE 2022

Junior Bauru,
com 5 gols,
foi destaque
da rodada no
clube de campo

ZARAMELO JR. | O JOGO | 22 DE JULHO DE 2022

Posto São Vito e Help 
Parafusos fizeram jogo 
equilibrado no master
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Rodovia Anhanguera, km 120 (ao lado da Churrascaria Rio Grandense na entrada da Praia Azul)

O pioneiro em Americana com gasolina de alta 
octanagem (98 RON), desenvolvida em parceria 
com a Scuderia Ferrari para que os motores 
aproveitem ainda mais todo o seu potencial.

Pensou em
viagem,

conte com
a gente!

O MUNDO ESTÁ
ESPERANDO...

sÓ FALTA VOCÊ!

Rua 7 de Setembro, 188 • Centro • Americana

3408-5792
99147-0465

“O RIO BRANCO NÃO DEU LIGA EM 2022”
ENTREVISTA

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Apaixonado pelo Rio Branco des-
de criancinha, típico torcedor de ar-
quibancada, daqueles que acompa-
nham o time onde e como estiver, 
Luís Guilherme Gallo está há algu-
mas temporadas atuando no futebol 
do clube de Americana. Neste ano, 
assumiu o cargo de vice-presidente 
e tinha o sonho de levar o time à Sé-
rie A3 da próxima temporada. A eli-
minação precoce na 2ª fase do Cam-
peonato Paulista da Segunda Divisão 
(Bezinha) foi um duro golpe, que ain-
da vai demorar um tempo para ser 
assimilado. “O time não deu liga”, re-
conheceu o dirigente.

Em entrevista ao O JOGO, Luís Gui-
lherme admitiu que sente-se triste e 
chateado, admitiu que alguns erros fo-
ram cometidos no planejamento e não 
definiu ainda se continua na vice-pre-
sidência para o próximo ano, embo-
ra tenha assegurado que, com cargo 
ou sem cargo, estará à disposição pa-
ra colaborar com o Rio Branco. Confi-
ra os principais pontos da entrevista!

Qual o seu sentimento por 
não conquistar o acesso?
LUÍS GUILHERME GALLO De tristeza, 
de chateação. A gente cria expec-
tativa, trabalha para chegar no ob-
jetivo (acesso) e acaba não alcan-
çando. Erramos em algumas partes 
de comissão técnica, não tivemos o 
sucesso que esperávamos, inclusi-
ve de preparação física. Na forma-
ção do elenco, o projeto foi monta-
do com um treinador experiente e 
no final muitos jogadores que o Be-
tão (Alcântara) tinha para trazer, ele 
não trouxe. A diretoria, então, correu 
atrás e contratou jogadores com ex-
periência na Bezinha, que estavam 
jogando na A2 e na A3, mas o pro-
cesso não deu certo, infelizmente.

Quais foram os acertos 
e erros de 2022?
LUÍS GUILHERME Falar em acertos 
agora é muito difícil, pois o princi-
pal seria o acesso. Não havia outro 

objetivo. O elenco foi bem monta-
do, jogadores com currículo bom pa-
ra a Bezinha, inclusive com acessos, 
mas infelizmente o time não deu liga. 
Agora, juntando os cacos, a gente vê 
que errou em algumas contratações 
na questão extra-campo, o que pre-
judicou bastante.

Em qual momento você 
sentiu que o time não estava 
fluindo como esperado?
LUIS GUILHERME Desde o início do 
campeonato, o Rio Branco não vinha 
fazendo jogos bons, mesmo quando 
vencia. O futebol não era convincen-
te, não nos deixava tranquilos. Tem 
dois jogos que o time foi muito bem, 
um contra o Independente, aqui em 
Americana, e outro contra o Ampa-
ro, lá, que foi uma decisão e acha-
mos que a partir dali iria decolar. De-
pois, tivemos o jogo contra o União 
São João, em casa, para fechar a 1ª 
fase, e, com todo respeito ao adver-
sário, o Rio Branco tinha que fazer 
uma apresentação para convencer 
e não fez, o que nos deixou com um 
pé atrás. E na estreia da 2ª fase, con-
tra o Mauá, mesmo com a arbitragem 
prejudicando, não poderíamos ter 
perdido de jeito nenhum.

A troca de técnicos, a duas rodadas 
do final da 1ª fase, e a contratação 
de jogadores para a 2ª tiveram 
influência na eliminação?
LUÍS GUILHERME O Betão não vinha 
fazendo uma boa campanha e tínha-
mos uma decisão em Amparo, por is-
so fizemos a troca. Havíamos (diri-
gentes) conversado para trocar antes, 
mas demos mais um voto de confian-
ça. Depois, o Paulinho assumiu, con-
seguiu ajeitar a casa para o jogo con-
tra o Amparo, mas se perdeu na se-
quência. Tínhamos quatro trocas (de 
jogadores) para fazer na 2ª fase e 
acreditamos no projeto do Paulinho, 
que indicou esses quatro reforços. Já 
havíamos trazido dois que ele tam-
bém fez a indicação ainda na 1ª fase. 
E essas contratações não deram cer-
to e prejudicaram o clima entre os jo-
gadores. Não deu liga.

Algumas contratações 
não deram certo e 
prejudicaram o clima 
entre os jogadores.”

Alguma reclamação quanto 
à presença de torcedores no 
estádio e apoio de empresários?
LUÍS GUILHERME Não temos nada que 
reclamar da torcida. Pelo contrário. Os 
torcedores sempre apoiaram o Rio 
Branco. Só temos que pedir desculpas 
por não ter conseguido o acesso. Tem 
os apaixonados, como a Malucos do Ti-
gre, que, independentemente da divi-
são, sempre estão com o time. Entendo 
que os empresários de Americana po-
deriam investir mais na questão de pa-
trocínio para termos um time mais forte.

Você pretende seguir na 
vice-presidência de futebol?
LUÍS GUILHERME Ainda não conver-
sei com o presidente (Gilson Bonaldo) 
e com ninguém da diretoria, mesmo 
porque ainda temos mais dois jogos 
pela frente. Ser vice de Futebol é bem 
desgastante, temos que deixar traba-
lho e família de lado, tudo para se de-
dicar ao clube. Não sei se continuo no 
cargo. Vou avaliar, mas independente-
mente de estar como dirigente, sem-
pre vou ajudar, colaborar, pois o Rio 
Branco é uma paixão desde criança. 
Não sei se o Gilson quer trazer alguém, 
tipo um diretor executivo, mas sem-
pre estarei à disposição para ajudar no 
que for possível. A Bezinha é um cam-
peonato difícil de trabalhar, principal-
mente pela idade dos jogadores (até 
23 anos). Os moleques são muito ins-
táveis e nosso desgaste é grande. Va-
mos aguardar e depois ver o que o pre-
sidente planeja para o ano que vem.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 28 DE MARÇO DE 2021
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CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA A

PILOTOS PTS.

1º Ricardo Zanatta 250
2º Gustavo Valente 183
3º Ricardo Fittipaldi 180
4º Daniel Macena 173
5º Luiz Paloni 168
6º Marcelo Assiz 144
7º Cristiano Aro 137
8º Caio Pinotti 107
9º Ricardo Aziz 102
10º Douglas Silva 99
11º Rood Mark 78
12º Ricardo Paloni 71
13º Adriano Rinalti 70
14º Fernando Ongaro 68
15º Eduardo Rizzo 55

CATEGORIA B
PILOTOS PTS.

1º Douglas Michilino 225
2º Gustavo Pereira 216
3º Régis Franco 190
4º Rafael Zaramello 184
5º Alessandro Rodolpho 162
6º Diogo Feltrin 159
7º Gilson Signori 150
8º Alexandre Bissi 119
9º Gustavo Pires 114
10º Caio Pelisson 11

RACEMAN VÊ VITÓRIAS DE PALONINHO E ZARA EM ALDEIA
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Luiz Fernando Paloni, o Pa-
loninho, na categoria A, e Ra-
fael Zaramello Cinti, o Zara, na 
B, faturaram a sexta etapa da 
Copa PDV de Kart Raceman, 
sábado (23), em Aldeia da Ser-
ra, na abertura do calendá-
rio do segundo semestre. Foi 
a primeira vez que o campeo-
nato esteve no kartódromo em 
Barueri, na Grande São Paulo, 
e os pilotos #59 e #01 garanti-
ram o topo do pódio.

Paloninho fechou a rodada 
com 44 pontos. Na primeira 
corrida, foi o segundo na geral 
e o primeiro na categoria; e na 
segunda, chegou em sexto na 
geral e em quarto na catego-
ria. O pódio da A também teve 
Cristiano Aro, segundo com 39 
pontos; Ricardo Romi Zanatta, 
terceiro com 39; Caio Pinotti, 
quarto com 38; e Eduardo Ri-
zzo, quinto com 26.

Zara garantiu a vitória com 
47 pontos (melhor pontuação 
da etapa), ganhando as duas 
baterias na categoria e sen-
do terceiro na geral de ambas. 
Também marcaram presença 
no pódio da B Diogo Feltrin, 
segundo com 42 pontos; Re-
gis Franco, terceiro com 40; 
Alessandro Rodolpho, quarto 

com 40; e Gustavo Pires, o Pi-
rão, quinto com 34.

CORRIDAS
A primeira corrida em Aldeia 
da Serra teve amplo domínio 
de Diogo Feltrin, que largou na 
pole, venceu de ponta a ponta, 
com o tempo de 20m17s818 pa-
ra 18 voltas, e ainda cravou a vol-
ta mais rápida, com 46s663. Ele 
abriu praticamente toda a reta 
principal de vantagem para os 
demais, chegando mais de 8 se-

gundos à frente de Paloninho e 
Zara. Feltrin também era o no-
me da segunda corrida, mas um 
problema no pneu a duas vol-
tas do final impediu sua vitória. 
Com grid invertido, ele largou 
no meio do pelotão, mas antes 
da metade da prova superou Ri-
cardo Zanatta, assumiu a lide-
rança e abriu distância.

Faltando duas voltas para o 
final, um dos pneus do kart de 
Feltrin destalonou e ele teve que 
abandonar. Com isso, Zanatta 
pulou para a ponta e fechou as 
20 voltas em 20m24s416, van-
tagem de 1s173 para Aro e de 
1s268 para Zara. Foi de Aro, com 
47s280, a melhor volta.

Ganhador da principal cate-
goria da Copa Raceman em 
Aldeia da Serra, Luiz Fer-
nando Paloni, o Paloninho, 
disse que, após problemas 
mecânicos nas três roda-
das iniciais do campeonato, 

“estou numa crescente, an-
dando rápido, retomando 
a confiança e espero brigar 
pelas primeiras posições no 
final da temporada.”Sobre 
a inédita etapa no kartódro-

“ESTOU NUMA CRESCENTE”
mo em Barueri, Paloninho co-
mentou que “é uma pista rápi-
da, que exige bastante e é gos-
tosa de andar. Entrei focado 
e fiz ótima tomada de tempo. 
Foi muito legal ganhar num lu-
gar inédito para nós.”

Já Rafael Zaramello, o Za-
ra, que venceu na categoria 
de acesso, afirmou que “por 
ser uma pista nova, foquei em 
criar um traçado e ser cons-
tante. Observei bem a toca-

da de todos e tirei o tempo 
curva por curva.”

Com o resultado em Al-
deia, Zara saltou para o 
quarto lugar. “Minha meta é 
tirar a diferença para quem 
está na frente. Com o des-
carte, devo subir na classi-
ficação”, finalizou. A próxi-
ma etapa está agendada 
para 25 de agosto, em No-
va Odessa, com duas corri-
das noturnas. (ZARAMELO JR.)

Zara teve a
maior pontuação
da rodada que
aconteceu na
Grande SP

Paloninho e Zara, durante primeira corrida em Aldeia da Serra, foram os ganhadores

ZARAMELO JR. | O JOGO | 23 DE JULHO DE 2022
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Ganhador de uma das corridas em Al-
deia da Serra e terceiro colocado na ge-
ral da etapa, Ricardo Romi Zanatta am-
pliou sua vantagem na liderança da ca-
tegoria A da Copa Raceman. A distância 
para o segundo colocado Gustavo Va-
lente, o Gurga, que não correu na sexta 
etapa em virtude do nascimento do filho, 
era de 28 pontos e subiu para 67.

E para Ricardo Fittipaldi, que está em 
terceiro lugar, a vantagem agora é de 70 

pontos. Os números deixam Zanatta nu-
ma situação bastante confortável pa-
ra as cinco etapas finais e o colocam na 
condição de principal favorito à conquis-
ta do título.

Na categoria B, a situação foi inversa 
e o líder Douglas Michilino, que não te-
ve boa performance em Aldeia, viu di-
minuir a distância para Gustavo Perei-
ra, que ocupa a segunda posição - de 27 
para apenas 9 pontos. (ZARAMELO JR.)

PÓDIOS

CAIO PINOTTI, CRISTIANO ARO, LUIZ PALONI, 
RICARDO ZANATTA E EDUARDO RIZZO

ALESSANDRO RODOLPHO, DIOGO FELTRIN,  
RAFAEL ZARAMELLO, REGIS FRANCO E GUSTAVO PIRES

CATEGORIA A

CATEGORIA B
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ZANATTA ABRE VANTAGEM
CONFORTÁVEL NA LIDERANÇA

ZARAMELO JR. | O JOGO | 23 DE JULHO DE 2022

RACEMAN VÊ VITÓRIAS DE PALONINHO E ZARA EM ALDEIA

Zanatta ampliou vantagem e ocupa
liderança absoluta na elite da Raceman
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

SUZANO SEDIA 3X3 FESTIVAL

CORPO & ENERGIA GANHA
31 MEDALHAS EM RIBEIRÃO

A ADC Suzano vai sediar, em 
setembro, o 3x3 Festival, tor-
neio de basquete que dis-
tribuirá R$ 750 em dinhei-
ro de premiação aos três me-
lhores times e ao MVP (me-
lhor jogador). Os jogos serão 
realizados no dia 18 na qua-
dra poliesportiva da empre-
sa. As inscrições estão aber-

tas e podem ser feitas até 30 
de agosto. Os interessados 
em participar devem manter 
contato pelo whatsapp (19) 
99142.3614 ou pelo e-mail 
3x3festival@gmail.com. Os 
responsáveis pela organiza-
ção são Junior Medeiros (fo-
to), Paulo Nunes Ortiz e Victor 
Hugo Mamede. (ZARAMELO JR.)

Formada por atletas de Ameri-
cana e Nova Odessa, a Acade-
mia Corpo & Energia conquistou 
31 medalhas na quarta etapa do 
Circuito Unami, mês passado, na 
Recra de Ribeirão Preto. Foram 8 
de ouro, 12 de prata e 11 de bron-
ze, desempenho que garantiu à 
equipe o terceiro lugar na Inician-
te Masculino. Os nadadores me-
dalhistas foram Sara Louback, Ma-
theus Mazucato, Luís Guilherme 
Raimundo, Raphael Lineira, Mar-
celo bergamo, Washington Ma-
ran, José Ademir Dainese, Giselle 
de Góes (foto), Marcela Grillo, Val-
ter Cia Bartels, Ricardo Luchiari, 
Fábio Vecina, Enrique Zeraik, Cás-
sio Santos e Rogério Pulzi. Na clas-
sificação geral, a Corpo & Energia 
está na liderança da Iniciante Mas-
culino com 1020 pontos - mesma 
pontuação de Rio Claro, mas com 
vantagem nos critérios técnicos 
de desempate. (ZARAMELO JR.)

REPRODUÇÃO WHATSAPP

DIVULGAÇÃO

Já estão abertas as inscrições pa-
ra o Torneio Pelé Squash, que se-
rá realizado nas quadras da acade-
mia Raquetes Clube, em Americana, 
nos dias 27 e 28 de agosto. A dispu-
ta será de 1ª a 6ª Classe.

No masculino, as taxas são de R$ 
100 para jogar uma classe e de R$ 
170 para duas. No feminino, R$ 60 
uma classe e R$ 100 duas. Informa-
ções adicionais podem ser obtidas 
através do celular (19) 99236.6179.

O torneio tem organização do 
professor de squash Pelé Soares 
Rosa (foto), que espera reunir joga-
dores de diversas cidades do Esta-
do. O complexo da raquetes fica no 
final da Avenida Cillos, na região do 
Parque Novo Mundo. (ZARAMELO JR.)

TORNEIO 
DE SQUASH 
ABRE AS 
INSCRIÇÕES

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Uma das principais competi-
ções da modalidade no Esta-
do, o Circuito Aberto de Ra-
quetinha retoma a disputa da 
temporada 2022 com etapa na 
Winner Academia, em agosto. 
O gestor de plataforma espor-
tiva Joel Olla Junior confirmou 
os jogos no complexo de se-
te quadras de saibro de Santa 
Bárbara d’Oeste para o perío-
do de 18 a 21 do próximo mês.

Além da Winner, mais qua-
tro etapas acontecerão duran-
te o segundo semestre. O Cir-

cuito estará no Esporte Clube 
Barbarense, também em San-
ta Bárbara, entre os dias 8 e 11 
de setembro. Depois, de 29 de 
setembro a 2 de outubro, será 

Fechamento
da temporada,
em novembro,
está marcado
para Santos

realizar nenhuma etapa em ju-
lho, pois é o mês que o pessoal 
viaja bastante com a família 
para aproveitar as férias esco-
lares. Vamos voltar em agosto 
e a expectativa é bastante po-
sitiva”, disse Joel.

O Circuito de Raquetinha 
movimenta duplas de várias 
cidades de São Paulo, prin-
cipalmente da RMC (Região 
Metropolitana de Campinas), 
onde a modalidade é bastan-
te praticada. Os jogos acon-
tecem nos naipes masculino, 
feminino e misto, com cate-
gorias desde iniciantes até os 
mais avançados.

Jogos no complexo da Winner acontecem em agosto

ZARAMELO JR. | O JOGO | 27 DE NOVEMBRO DE 2021

A Winner Academia, que fica 
no distrito industrial de Santa 
Bárbara d’Oeste, abriu este 
mês a disputa do ranking in-
terno de beach tennis. Entre 
as chaves masculina e femi-
nina, são mais de 30 jogado-
res envolvidos - cada um rea-
liza dois jogos por mês, sem-

pre em duplas. O encerra-
mento está previsto para de-
zembro e haverá premiação 
aos melhores de cada naipe. 
O complexo de beach tennis 
da Winner conta atualmente 
com cinco quadras, mas ga-
nhará outras duas nos pró-
ximos meses. (ZARAMELO JR.)

ZARAMELO JR. | O JOGO | 25 DE JULHO DE 2022

CIRCUITO RETOMA A 
DISPUTA NA WINNER

RAQUETINHA

a vez do CAT (Clube Amizade 
de Tênis), em Nova Odessa, re-
ceber o campeonato.

Em outubro, entre 21 e 23, 
a disputa está agendada pa-

ra o Tênis Clube, em Campinas.  
E, fechando o calendário do 
ano, a etapa de novembro será 
no Tênis Clube, em Santos, en-
tre 18 e 20. “Optamos por não 
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A empresária Ana Paula Berta-
glia conheceu o empresário Jo-
sé Eduardo Stecke, o Zé Du, atra-
vés de amigos em comum. Pai-
xão avassaladora, tanto que, em 
três anos de namoro, o amor foi 
coroado com a chegada da prin-
cesinha Helena, a primogênita do 
casal. Ana e Zé Du oficializaram a 
união num casamento marcado 
pela alegria e emoção. A cerimô-
nia aconteceu na igreja São Bene-
dito, no bairro Colina, com cele-
bração especial do padre Vilson 
Aparecido Pereira Júnior, ami-
go da família da noiva. Belíssima, 
Ana usou um look assinado pelo 
Sinq Atelier. Vestido em zibeline 
italiana, corte linha A com corpo 
estruturado e decote punhal fren-
te. Detalhe para as mangas bufan-
tes em tule bordado em galhos e 
folhas. O ponto alto ficou para a 

entrada das daminhas empurran-
do o carrinho de cesto de vime or-
namentado com flores do campo 
junto da pequena Helena, a filha 
dos noivos. A recepção teve como 
cenário o Clube do Bosque, tra-
zendo decoração clássica da im-
batível dobradinha verde e bran-
co, numa nova interpretação de 
Solange Pasquoto. Muitas orquí-
deas e, no hall de entrada, um jar-
dim com arranjos suntuosos de ro-
sas, alstroemérias e folhagens. Es-
pumante borbulhando nas taças 
e drinks personalizados e refres-
cantes do Barman Juka. O jantar 
by Alisson Rossi foi bastante elo-
giado. Na trilha sonora, show da 
dupla Augusto & Atílio e pista de 
dança fervida com o DJ Glenan. 
Ah, os docinhos foram assina-
dos por Dani Guilhermino. Noite 
de festa, comemoração e alegria.

Os noivos Ana Paula Bertaglia e José Eduardo Stecke, o Zé Du
Isabel Mathias, mãe do noivo,
com o marido Paulo Zanini

Marilice Bertaglia e José Gonçalves
da Silva, pais da noiva

Carla Marchini e Carlos Eduardo Bertaglia
Gonçalves Silva, irmão da noiva

José Eduardo Stecke,
pai do noivo Renan Elias
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VELINHAS!
Dia de festa e 
comemoração para 
Lucilene Santos Amoras, 
Amira Zaatar, Maria Lucia 
Nascimento Capozzi 
(foto), Martha Fernandes 
Faralhe Faralhe e Vinícius 
Zerbetto, aniversariantes 
dessa sexta. No sábado 
é a vez de Fabiano 
Mendes, Fabricio 
Giacomin, Gustavo 
Santa Chiara e Silvia 
Cruz, que comemoram 
idade nova. E no 
domingo, aniversários 
de Alberto Augusto, 
Evandro Cia Pim, Bruno 
Camargo, Denis Andia, 
Debora Zoppi, Larissa 
Gazetta Escorisa e 
Antonio Duarte Jr.

Os noivos com a filha,
a princesinha Helena

Padre Vilson Aparecido
Pereira Júnior

Jordana Reis

Rafael Sacilotto

Alan Indalecio
e Bruna Baptista

Luciane e
Maurício Maschietto

Oscar Kinsui
e Marissa Machado

Tina Amarante
e Bié Sacilotto

Isabella Campanhol
e Thiago Fellner

Giovanna Papa e João Mathias

Luiz Fernando Bertaglia
e Nathalia Espinosa

Laís e Paulo Parolin

Taciane e Paulo BertagliaPaula e Guilherme Silveira Adriana e Mateus Bergamin

Daminhas Letícia Guilhermino 
Froner e Gustavo Froner
Moreno Ramiro

As daminhas Ágatha Bertaglia e Luísa Silveira, com a
pequena Helena Bertaglia Stecke, filha dos noivos
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• Circuito fechado de TV  • Alarmes monitorados 
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Rua Quintino
Bocaiuva, 929

Tel. 3408-8270

CONTABILIDADE
COMERCIAL,
INDUSTRIAL E
DE SERVIÇOS

ASSESSORIA PARA
DEPARTAMENTOS FISCAL,
PESSOAL E CONTÁBIL

18 JOGOS MOVIMENTAM FLAMENGO
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Aberta na noite de ontem (28) 
com master, super master e 
super senior, a primeira rodada 
do 65º Campeonato PHS Sa-
maritano Saúde de Minicampo 
prossegue com mais 18 jogos 
entre hoje (29) e amanhã (30), 
em movimentação bastante 
intensa entre os associados do 
Flamengo Futebol Clube.

A programação de cada ca-
tegoria é a seguinte:

JOVEM
AMANHÃ
14h15 Ameristamp x 
Agicorr Corretora
14h15 Kintal Lanches 
x Embramafi
15h20 Ameripesca x 
Bazanella Sucatas
15h20 Major Lounge Bar 
x Restaurante Sushidô
INTERMEDIÁRIA
AMANHÃ
14h15 LGS Engenharia x 
Arqfazz Revestimentos

14h15 Mar Negro x Biscoitão
15h20 Renan de Angelo x 
Astori JP Representações
15h20 Hotel Boa Vista 
x Embramafi
SENIOR
HOJE
19h ES Corretora x M&R Design
19h RNG Transportes 
x Zarrô (19h)
20h Santarosa Carnes x 
Red Hot Comunicação
20h Transportadora 
Lider Fast x Go Pilates
20h Porccino Torresmos 
x Grupo Futura
SUPER SENIOR
HOJE
19h Bella Rosa x Colins 
Ferramentas
19h Restaurante Prato 
Quente x Arena Cillos
20h 4R Veículos x 
Ecosu Sucatas
FEMININO
AMANHÃ
16h30 MagSac Embalagens 
x Ecosu Sucatas
16h30 Casa da Cerveja 
x Cia do Milho

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Com vitória sobre o São Fran-
cisco por 3 a 2, de virada, o Mat-
subara conquistou o título do 
Campeonato de Futebol Mini-
campo de Nova Odessa, em fi-
nal disputada no Estádio Muni-
cipal Natal Gazzetta, o "Campo 
do Progresso", dia 16. Os gols do 

Matsubara foram marcados por 
Helton, Walker Cunha e Ade-
mir de Souza, todos no segundo 
tempo, enquanto Diogo Ferrei-
ra fez os dois do São Francisco.

O prefeito Cláudio José 
Schooder (Leitinho), o vice 
Alessandro Miranda (Mineiri-
nho), o secretário de Esportes 
Thiago Gentil e o adjunto José 
Henrique de Carvalho, além do 

vereador Oseias Jorge, acom-
panharam a decisão e partici-
param da solenidade de pre-
miação. Além dos campeões 
e vices, também, foram pre-
miados Kawam Sampaio, do 
São Francisco, artilheiro com 
14 gols, Jefferson Santos, da 
França, goleiro menos vazado, 
e Vitor Cezar Favero, o Vitão, 
do Matsubara, melhor técnico.

MATSUBARA FATURA TÍTULO
DO TORNEIO EM NOVA ODESSA

Vitão (3º e/d), do Matsubara, foi premiado como melhor técnico do campeonato

PREFEITURA DE NOVA ODESSA | DIVULGAÇÃO

BASE
A largada do campeonato de 
minicampo das categorias de 
base acontece na quarta-fei-
ra (3) com oito jogos. No pré-

-mirim estão marcados Danny 
Cosméticos x Eraldo Tintas e 
Pastelaria do porfírio x Kintal 
Lanches, ambos às 19 horas.

No mirim haverá Abracada-
bra Fantasias x Colégio Politec, 
às 19 horas, Líder Negócios Imo-
biliários x Ecosu Sucatas e Res-
taurante Prato Quente x Maziero 
Odontologia, às 20 horas.

E os confrontos do infantil 
são MT Pneus x Arena Cillos, às 
19 horas, Z Sport x Ameristamp 
e PHS Samaritano x Supermer-
cados Pérola, às 20 horas.

Campeonato do Flamengo 
terá mais 18 jogos na 
rodada de abertura

ZARAMELO JR. | O JOGO | 7 DE MAIO DE 2022
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A Rede de Supermerca-
dos Pague Menos recebeu 
o Prêmio Equilibrista 2022, 
que é organizado pela sec-
cional Campinas do IBEF 
(Instituto Brasileiro de Exe-
cutivos de Finanças). Fá-
bio Cecon (à direita na fo-
to), gerente de Marketing 
e Comunicação, e Elton de 
Melo Brito, diretor de Ope-
rações, representaram a re-
de no evento, na Sociedade 
Hípica de Campinas. “É um 
reconhecimento ao traba-
lho que realizamos através 
de nossas 32 lojas que es-
tão em 19 cidades do Esta-
do, além do nosso E-com-

merce. É o resultado da so-
matória de 6200 colabora-
dores que se dedicam em 
cada detalhe para fazer a 
vida de nossos clientes e 
stakeholders cada vez me-
lhor”, afirmou Cecon. O Pa-
gue Menos foi premiado na 
categoria Comércio e Servi-
ço. Esta foi a 30ª edição do 
Prêmio Equilibrista da IBEF 
Campinas. “O recebimento 
da premiação abrilhanta es-
se momento que vivemos, 
comemorando os 33 anos 
da nossa rede”, acrescen-
tou o gerente de Marketing 
e Comunicação do Pague 
Menos. (THIANE MENDIETA)

PAGUE MENOS É
PREMIADO PELO IBEF

DIVULGAÇÃO

Estão abertas as inscrições pa-
ra a seleção pública realiza-
da pela Unimed Santa Bárba-
ra d’Oeste e Americana para in-
gresso de novos médicos pa-
ra atuarem em seu quadro de 
cooperados. Ao todo, são 55 
vagas em 26 especialidades 
e em 10 áreas de atuação, pa-
ra atendimento nas cidades de 
Americana, Nova Odessa e San-
ta Bárbara d’Oeste. Os médicos 
interessados em participar do 
processo seletivo deverão ser 
inscritos no Conselho Regio-

UNIMED ABRE PROCESSO PARA 55 NOVOS MÉDICOS

nal de Medicina, possuir Regis-
tro de Qualificação de Espe-
cialista (RQE) emitido pelo ór-

gão de classe (Conselho Regio-
nal de Medicina), concordar e 
preencher os requisitos do Es-

DIVULGAÇÃO

tatuto Social da Unimed Santa 
Bárbara d’Oeste e Americana, 
entre outros critérios. A seleção 
dos candidatos para preenchi-
mento das vagas será realiza-
da em três fases: prova escrita 
objetiva, entrevista e realização 
de curso de cooperativismo se-
guida de avaliação documen-
tal. As inscrições poderão ser 
realizadas até o dia 15 de agos-
to, no valor de R$ 548,00, pelo 
site www.tekyou.com.br onde 
também está disponível o edi-
tal completo. (PAULA MARTIN)

A Acia (Associação Comercial 
e Industrial de Americana), por 
meio do Deps (Departamento 
das Empresas Prestadoras de 
Serviços) realiza, nos dias 19 e 20 
de outubro, a sexta edição da Ex-
podeps, tradicional feira de ne-
gócios de Americana e que reú-
ne prestadores de serviços de 
diversos segmentos. Para esta 
edição, haverá duas novidades. 
Uma delas é a “Arena Expodeps”, 

que contará com treinamentos e 
palestras durante os dias da rea-
lização do evento. A outra é o es-
paço dedicado às startups, para 
que empresas desse segmento 
possam apresentar seus projetos. 
Além disso, a Expodeps irá con-
templar a 16ª Rodada de Negó-
cios. Com formato já consolidado, 
o evento de networking integra-
rá a feira pelo terceiro ano conse-
cutivo. (RODRIGO CEZARIN)

Ex-vereador de Americana, 
Geraldo Fanali deixou a pré-

-campanha a deputado esta-
dual pelo Solidariedade e in-
gressou no PDT (Partido De-
mocrático Trabalhista) em 
apoio a pré-candidata a de-
putada federal, Maria Giova-
na Fortunato. “É uma satis-
fação muito grande receber 
o Fanali em nosso partido. É 
um homem comprometido 

com Americana e certamente 
vai acrescentar muito ao nos-
so grupo político”, disse Ma-
ria Giovana. “Estou muito fe-
liz no grupo da Giovana e va-
mos mudar Americana e São 
Paulo. Agradeço ao partido 
por aceitar meu nome”, co-
mentou Fanali. Além de Fa-
nali, o empresário José Carlos 
Baccan também ingressou na 
sigla. (ANDERSON BARBOSA)

FEIRA DE NEGÓCIOS SERÁ
REALIZADA EM OUTUBRO

MARIA GIOVANA GANHA
APOIO DE GERALDO FANALI

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO
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WINNER MODERNIZA  
E AMPLIA ESTRUTURA 

ACADEMIA

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A estrutura da Winner Acade-
mia, no distrito industrial de 
Santa Bárbara d’Oeste, está 
sendo ampliada e moderniza-
da. Um dos mais maiores com-
plexos esportivos do Estado, o 
local ganhou duas novas qua-
dras de beach tennis, uma nova 
loja e, em breve, terá uma qua-
dra de padel e uma de picobol.

Com as obras concluídas, a 
Winner passará a contar com 
sete quadras de saibro pa-
ra tênis e raquetinha, sete pa-
ra beach tennis, uma para pa-
del e uma para picobol. “Que-
remos ser conhecidos como 
uma academia dos esportes 
de raquetes e não de uma úni-
ca modalidade”, afirmou o di-
retor Ricardo Candido.

O padel será exclusividade 
da academia para a microrre-
gião, envolvendo as cidades en-
tre Santa Bárbara e Campinas. 
O esporte é jogado entre du-
plas, com a mesma bolinha do 
tênis. A quadra tem 20 metros 
de comprimento por 10 metros 
de largura, com vidro ou blin-
dex nas paredes de fundos e em 
parte das laterais. Na Winner, o 
piso será de grama sintética.

“O padel vem crescendo em 
velocidade absurda, principal-
mente na Europa, e voltou a 

Quadra de
padel é a
principal
novidade da
academia

crescer na Argentina e no Bra-
sil. É um esporte muito interes-
sante, é jogado com mais jeito 
do que força”, explicou Ricardo. 
Sobre o beach tennis, o dire-

tor da academia disse que “a 
expansão vem alinhada com 
nosso desejo de ter mais qua-
dras para atender e receber 
campeonatos importantes, in-
clusive em nível internacional, 
aumentando nossa exposição 
na modalidade.”

Ricardo salientou que “esta-
mos estudando a possibilidade 
de também destinar uma das 
quadras de beach para traba-
lhos de condicionamento fí-
sico para quem pratica uma  
das modalidades.”

O planejamento para es-
te segundo semestre prevê, a 
partir de agora, a concentra-
ção de esforços na realização 
torneios de todos os esportes. 

“Com as obras finalizadas, nos-
sa estrutura fica completa, o 
que nos permite entregar uma 
qualidade legal a todos que 
aqui vierem”, afirmou o diretor.

LOJA
A nova loja da Winner Acade-
mia ocupa uma área de 170 
metros quadrados e oferece 
variedades de produtos para 
todas as modalidades pratica-
das no complexo, como tênis, 
raquetes, bolas e acessórios. 

“A Winner Store segue padrão 
internacional. Com a expan-
são no marketplace, hoje so-
mos a quinta maior loja do 
Brasil pró-shopping no ran-
king do Mercado Livre”, cele-
brou Ricardo Candido.

“Temos clientes locais e 
também pela internet atra-
vés do site www.storewinner.
com.br. Nosso atendimen-
to foi ampliado e a loja ofe-
rece a maioria variedade de 
produtos. Trabalhamos com 
as melhores marcas do seg-
mento de esportes de raque-
tes”, finalizou.

Ricardo Candido, na nova Winner Store: produtos para esportes de raquetes

ZARAMELO JR. | O JOGO |  24 DE JULHO DE 2022

Miguel Guidolin (d) e Gregó-
rio Soutello (e), de America-
na, também participaram da 
etapa de Valinhos do Circui-
to Brasileiro de Beach Tennis 
e foram ao pódio da categoria 

sub-12 como terceiros coloca-
dos. Depois de perder a semi-
final no super tiebreak, a du-
pla americanense ganhou a 
disputa da medalha de bronze 
por 4/2 e 4/0. (ZARAMELO JR.)

MIGUEL E GREGÓRIO  
VÃO AO PÓDIO NO SUB-12

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

O americanense Caio Ga-
zoli (d) fechou em terceiro 
lugar da categoria sub-16 
na etapa da Valinhos do 
Circuito Infanto Juvenil Bra-
sil de Beach Tennis, torneio 
com a chancela da ITF (Fe-
deração Internacional de 
Tênis) e que foi disputado 

durante o final de semana 
(23 e 24). Caio formou du-
pla com Gianpiero Moretto 
Bello (e), de Itatiba. Os pró-
ximos torneios do jogador 
de Americana serão em 
Jundiaí, neste fim de sema-
na, e em Maceió, Alagoas, 
em agosto. (ZARAMELO JR.)

CAIO FECHA EM  
3º NO CIRCUITO

DIVULGAÇÃO


